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Regulamin Rady Rodziców 

Zespołu Szkół w Raniżowie 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne. 

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Rada działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Statutu Szkoły i niniejszego   

regulaminu. 

3. Rada jest społecznym organem szkolnym. 

 

§ 2 

Cele i zadania Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem 

zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskiemu, organami nadzorującymi szkołę oraz 

organizacjami wspierającymi realizacje zadań szkoły. 

2. Zadaniami Rady Rodziców są: 

a) Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

b) Współudział w bieżącym i przyszłym planowaniu pracy zespołu, pomoc w doskonaleniu 

organizacji i warunków pracy zespołu. 

c) Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły. 

d) Współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

e) Udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym 

działającym w zespole. 

f) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
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g) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla zespołu  

zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomoce dydaktyczne. 

h) Gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

i) Opiniuje wniosek o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie czy inną organizację. 

j) Opiniuje pracę nauczyciela. 

k) Składa coroczne sprawozdanie finansowe z swojej działalności ogółowi rodziców. 

l) Deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w przypadku wyłaniania dyrektora 

szkoły. 

 

§ 3 

Wybory i Organy Rady Rodziców  

 

1. Organami Rady Rodziców są: 

- Ogólne zebranie delegatów trójek klasowych rodziców, 

- Przewodniczący Rady Rodziców. 

2. Rodzice na swoim zebraniu wybierają trójkę klasową współpracującą z wychowawcą klasy. 

Wspiera ona działalność wychowawczą i opiekuńczą. W skład trójki wchodzi troje rodziców 

wybranych w wyborach demokratycznych zwykłą większością głosów. Jednego ucznia może 

reprezentować tylko jeden rodzic. Wybory przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na 

pierwszym zebraniu rodziców. 

3. Trójka Klasowa typuje jednego swojego członka na delegata do Rady Rodziców. 

4. Delegaci reprezentują rodziców klasy na ogólnym zebraniu Rady Rodziców oraz przekazuje 

uchwały, wnioski, komunikaty Rady Rodziców rodzicom danej klasy. 

5. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 3-

osobowym. O tajności głosowania decydują delegaci. Wybory mogą się odbyć przy udziale co 

najmniej 2/3 delegatów zwykłą większością głosów. 

6. W skład Prezydium wchodzi: przewodniczący, zastępca, skarbnik. 

7. Do zadań przewodniczącego należy: 

a) kierowanie działalnością Rady Rodziców, 
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b) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, 

c) zwoływanie co najmniej raz do roku zebrania delegatów, 

d) zwoływania przynajmniej raz na kwartał zebrania Prezydium Rady Rodziców, 

e)  kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Rady Rodziców, 

f)  przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców dyrektorowi zespołu. 

8. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

9. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę. 

10. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy: 

a) opracowanie projektu planu pracy i planu finansowego na dany rok szkolny i przedstawienie do 

zatwierdzenia Radzie Rodziców, 

b)  współdziałanie ze wszystkimi delegatami w celu włączenia ich do realizacji planu pracy. 

 

§ 4 

Fundusze Rady Rodziców 

1. Fundusze Rady Rodziców powstają: 

a) z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady, 

b)  z dobrowolnych składek rodziców, 

c)  z wpływów od indywidualnych podmiotów gospodarczych i innych darczyńców. 

2. Wysokość minimalnej składki rocznej na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu delegatów 

zwykłą większością głosów. 

3. Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunku bankowym. 

4. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: 

przewodniczącego i skarbnika. 
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§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. 

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora zespołu lub Prezydium  Rady kadencja może 

zostać przedłużona o kolejny rok szkolny. 

3. Członek Rady Rodziców lub Prezydium nie wywiązujący się z przyjętych na siebie obowiązków 

może zostać odwołany przed upływem kadencji. 

4. Ustępująca Rada działa do chwili ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później 

niż jeden miesiąc po odbyciu się zebrań klasowych. 

5. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

6.  Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

7. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. 

8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

9. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

10. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

11. Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem oświatowym lub ważnym interesem szkoły, dyrektor 

zespołu zawiesza jej wykonanie do chwili ponownego przeanalizowania sprawy będącej tematem 

uchwały informując o tym pisemnie Prezydium Rady. 

12. W posiedzeniu Rady Rodziców i Prezydium uczestniczyć dyrektor zespołu z głosem doradczym. 

13. Na posiedzenia Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego inne osoby. 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ogólne zebranie delegatów Rady 

Rodziców tj. od dnia 01 września 2021 r. 

 

 

 

 


